
 

 
 

 

ATA – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DIRETORA UNDIME/SC  (09/06/2017). 
Aos nove dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniram-se na 
Associação dos Municípios da Grande Florianópolis - GRANFPOLIS, sito a Rua: Cândido 
Ramos, 250 – Capoeiras– Florianópolis/SC, membros da Mesa Diretora da Undime/SC, sob 
a presidência do professor Roque Antônio Mattei, Secretário Municipal de Educação de 
Joinville, com o objetivo conhecer a parte administrativa / financeira da Undime/SC e propor 
um plano de ações para o ano de dois mil e dezessete. O edital de convocação desta 
reunião extraordinária foi enviado para os membros titulares e suplentes da diretoria 
executiva, com a seguinte pauta: 1) Abertura: Presidente Roque Antônio Mattei;  2) Finanças da 
Undime/SC: a) Previsão Receitas e Despesas da Undime/SC para dois mil e dezessete (José Emanuel  e 
Luana); b) Cartão de Assinaturas Banco Brasil - Presidente e Secretário de Finanças(José Emanuel) ;              
c) Área de Comunicação da Undime/SC (Bruna Carvalho);  d) Editais de Representantes da Undime/SC: para 
FUNDEB, PARFOR (José Emanuel e Luana); e) Proposta Seminários Regionais e sugestão programação (José 
Emanuel  e Luana); f)  I - Data e local para realização do X Fórum Extraordinário da Undime/SC; II – Escolha 
do Tema do X Fórum Extraordinário da Undime/SC (trina anos)  (José Emanuel  e Luana);   (José Emanuel  e 
Luana); g) Apresentação das Atividades dos Avaliadores Educacionais das Redes de Assistência Técnica 
Planos Municipais de Educação e Planos de Carreira; h) Representante da Undime/SC para participar 
das reuniões que tratará das ações conjuntas da SED/SC, FECAM e Undime/SC junto as Secretarias 
Municipais  de Educação de SC (José Emanuel  e Luana); 3) Outros Assuntos de Interesse dos Dirigentes 
Municipais de Educação SC; 1) Abertura: Presidente Roque Antônio Mattei - O presidente iniciou 
a  reunião dando boas vindas aos dirigentes municipais de educação  e  comunicou que dia 
sete de junho de dois mil e dezessete foi publicado no Diário Oficial do Estado de SC sua 
nomeação  para ocupar como membro titular do Conselho Estadual de Educação de SC, 
representando a Undime/SC  e a cerimônia de posse acontecerá dia  treze de junho de dois 
mil e dezessete, às quatorze horas,  na sede do referido conselho em Florianópolis.  Após 
solicitou aos presentes realizassem uma breve apresentação pessoal. 2) Undime/SC: a) 
Previsão Receitas e Despesas da Undime/SC para dois mil e dezessete (José Emanuel  e Luana); O 
secretário executivo apresentou aos presentes planilha com a previsão de receitas e 
despesas mês a mês,  para o ano de dois mil e dezessete. Informou também que está 
planilha já tinha sido encaminhada ao presidente para avaliação, conforme solicitado na 
última reunião. Nesta planilha apresentada ficou explícito que a Undime/SC necessita 
realizar capacitações, seminários e fóruns com inscrições pagas visando ampliar suas fontes 
de receitas e assim poder cumprir suas obrigações até o início da cobrança das anuidades 
de dois mil e dezoito. A mesa diretora aprovou o documento apresentado. Como o estatuto 
da Undime/SC prevê pelo menos uma reunião ordinária por semestre, ficou definido a sua 
realização para o final de junho ou início de julho de dois mil e dezessete, em Blumenau, de 
acordo disponibilidade de local e data. b) Cartão de Assinaturas Banco Brasil - Presidente e 
Secretário de Finanças(José Emanuel) – O secretário executivo informou que o processo de 
registro em cartório do novo estatuto da Undime/SC adequado ao Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil – Mrosc (Lei federal 13.019/ 2014) e ata do XVI Fórum 
Ordinário da Undime/SC(eleição da diretoria) foi concluído e  entregue no banco do Brasil 
para análise e liberação da movimentação da conta da Undime/SC, pelo presidente e 
secretário de finanças. No início desta semana, recebeu comunicação da gerência da conta 
corrente da Undime/SC, que a área jurídica liberou toda documentação supracitada e só 
faltava digitalizar as assinaturas dos responsáveis (presidente e secretário de finanças) para 
liberação de cheques e movimentação da conta corrente da Undime/SC, o que já esta sendo 
providenciado pelos responsáveis; c) Área de Comunicação da Undime/SC (Bruna Carvalho) – 
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o objetivo de liberar espaços para empresas educacionais divulgarem suas marcas. A 
comercialização desses espaços dar-se-á através edital contendo as informações sobre 
como contratar esse serviço de publicidade que será prestado pela Undime/SC. O edital 
será divulgado no site da Undime/SC e encaminhando para todas as empresas educacionais 
cadastradas no nosso mail listing. Foi apresentado um orçamento sobre os custos 
necessários para realizar a  programação desses espaços referente à alocação de banners 
na página principal da Undime/SC. A presidência aprovou a contratação da empresa DIV 64, 
a mesma que desenvolveu o site da Undime/SC, para efetivar essas alterações. Jornal da 
Undime/SC – A Jornalista da Undime/SC exibiu planilha contendo os custos de impressão e 
de remessa do jornal da Undime/SC (versão atual), e devido aos custos expressivos,  
sugeriu a sua migração para um Boletim Eletrônico semanal, que será encaminhado online 
para mail listing da Undime/SC, onde estão cadastrados dez mil profissionais da educação. 
O Boletim Eletrônico não terá custo de impressão e de remessa pelos correios e pode  ser 
baixado através de “download”, na versão remetida online ou diretamente no site da 
Undime/SC. Nesse Boletim serão postadas informações mais relevantes das secretarias 
municipais de educação de SC e haverá espaços destinados para comercialização de 
publicidade. Outras informações dos municípios serão divulgadas através do “face book”  da 
Undime/SC. Foi apresentado no data show um modelo do Boletim  Eletrônico  da 
Undime/SC,  para que os presentes tivessem noção do seu layout  e como ficaria a 
navegação online. A mesa diretora aprovou que o Jornal da Undime/SC não circule mais na 
versão impressa, e a partir desta data migrará para versão Boletim Eletrônico. Revista da 
Undime/SC – O presidente sugeriu que a área de comunicação da Undime/SC faça um 
orçamento para avaliar os custos para implantação de uma revista trimestral da Undime/SC 
e apresente na próxima reunião. Reunião online da diretoria da Undime/SC – Foi sugerida a 
realização de algumas reuniões online da mesa diretora da Undime/SC, e os presentes se 
manifestaram favoráveis para evitar deslocamentos dos secretários. A presidência aprovou a 
sugestão. d) Editais de Representantes da Undime/SC: para FUNDEB, PARFOR (José Emanuel 
e Luana) - A secretaria executiva da Undime/SC informou que os editais Fundeb e Parfor 
foram expedidos e encaminhados para todos os dirigentes municipais de educação de SC. 
As inscrições devem ser enviadas para o e-mail da Undime/SC e cadastradas pela 
secretaria executiva. Após o encerramento das inscrições a diretoria escolherá 
representantes que comporão a lista quíntupla (Fundeb) e  indicará titular e suplente para o 
Parfor. O Secretário Municipal de Educação de Águas Mornas Mário Fernandes aceitou 
representar a Undime/SC no Grupo de Trabalho sobre o Transporte Escolar coordenado 
pela Secretaria de Estado da Educação de SC. e) Proposta Seminários Regionais e sugestão 
programação (José Emanuel  e Luana) – Foi aprovado para o mês de julho ou de agosto de 
dois mil e dezessete a realização de Seminário de Atualização da Undime/SC em Chapecó, 
a data ficou em aberto  e será definida de acordo com a agenda dos palestrantes. A 
programação deste evento que foi entregue na reunião anterior da mesa diretora está sujeita 
a alterações. f) I - Data e local para realização do X Fórum Extraordinário da Undime/SC – O X 
fórum Extraordinário da Undime/SC onde a Undime/SC vai comemorar seus trinta anos de 
atuação em SC e no Brasil,  lutando por uma educação de qualidade, tem previsão para ser  
realizado no mês de outubro de  dois mil e dezessete. O secretário de finanças da 
Undime/SC Maurício Fernandes Pereira  sugeriu que o mesmo aconteça em Florianópolis, 
entre os dias dois e seis de outubro de dois mil e dezessete, para que coincida com a 
reunião do Conselho Nacional de Educação prevista para acontecer nessa mesma semana 
em Florianópolis. Fez sugestão para que a Undime/SC convide algum membro do Conselho 
Nacional de Educação para realizar palestra no evento. Foi aprovada a sugestão. II – 
Escolha do Tema do X Fórum Extraordinário da Undime/SC (trina anos)  -  Esse item da pauta 
não foi discutido na reunião. g) Apresentação das Atividades dos Avaliadores Educacionais 



 

das Redes de Assistência Técnica dos Planos Municipais de Educação e Planos de Carreira – 
A mesa diretora convocou os avaliadores educacionais representantes da Undime/SC que 
integram as Redes de Assistência Técnica dos Planos Municipais de Educação e Planos de 
Carreira para conhecê-los e relatarem suas atividades nos municípios.  Compareceram na 
reunião, a Secretária Adjunta de Estado da Educação SC Elza Marina da Silva Moretto, a 
Coordenadora Estadual da Rede de Assistência Técnica para os Planos Municipais de 
Educação Edna Corrêa Batistotti, o Coordenador Estadual da Rede de Assistência Técnica 
para os Planos de Carreira Bruno Strunck. Presentes na reunião estavam os seguintes 
avaliadores educacionais que atuam na rede de assistência técnica dos planos municipais 
de educação: Elson Quil Cardozo, Humberto Luiz Dalpizzol, Mareni de Fátima Rosa da 
Silva, Odymar Olívio Bombassaro e Sueli Suttili. E avaliadores educacionais que atuam na 
rede de assistência técnica para os planos de carreira: Elson Quil Cardozo, Heriberto Flores, 
Simone Pedersetti e Samara Abreu Arruda.  O presidente comunicou que a nova gestão da 
Undime/SC fez esta convocação para conhecer como funciona as redes de assistência 
técnica e o trabalho dos avaliadores educacionais nos municípios. Sugeriu inicialmente que 
todos os presentes fizessem uma breve apresentação pessoal. A Secretária Adjunta Elza 
Marina da Silva Moretto fez sua apresentação e parabenizou a presidência pela iniciativa. 
Fez um breve relato desde a implantação das Redes de Assistência Técnica no estado e 
informou que essas redes são programas do MEC, coordenado no estado pela Secretaria de 
Estado da Educação de SC com a  participação da Undime/SC, tendo como objetivo dar 
assistência ao estado e municípios no desenvolvimento de Planos de Municipais de 
Educação e Planos de Carreira. Usaram a palavra os coordenadores das Redes de 
Assistência Técnica  dos Planos Municipais de Educação e dos Planos de Carreira, para dar 
informações das redes, destacando a qualidade os avaliadores e o atendimento que vem 
sendo  prestado em todo estado de Santa Catarina. Após cada um dos avaliadores 
educacionais apresentou e relatou suas realizações, destacando os obstáculos encontrados 
nesse período de atuação,  bem como as dificuldades financeiras para realizar esse trabalho 
com qualidade. O presidente comunicou que a fala de todos foi esclarecedora para o 
entendimento do funcionamento das Redes de Assistência Técnica. Agradeceu todos e  
especialmente a presença da Secretária Adjunta Elza Marina da Silva Moretto. h) 
Representante da Undime/SC para participar das reuniões que tratará das ações conjuntas da 
SED/SC, FECAM e Undime/SC junto as Secretarias Municipais  de Educação de SC (José 
Emanuel  e Luana) - O Secretário Municipal de Educação de Tubarão Mário Cesar O. 
Cardoso, foi convidado e aceitou ser o representante da Undime/SC no Grupo de Trabalho 
(SED/SC, FECAM e Undime/SC) que discute a oferta de cursos para gestores e 
profissionais de educação das Secretarias Municipais de Educação de SC.  O seu nome vai 
ser indicado para a coordenação geral do GT como representante da Undime/SC. 3) Outros 
Assuntos de Interesse dos Dirigentes Municipais de Educação SC – Diante do adiantado da 
hora e por ter compromissos em Joinville, o presidente perguntou aos presentes se tinham 
algo mais para ser discutido nesta reunião, como não houve manifestação dos presentes 
deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo para tratar, o presidente agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a reunião extraordinária da mesa diretora, sendo 
lavrada a presente ata por mim, José Emanuel B de Andrade,  Secretário Executivo da 
Undime/SC, que, submetida aos presentes e achada conforme, será assinada por todos. 
Florianópolis, aos nove dias do mês de junho de dois mil e dezessete. 
 
                José Emanuel B de Andrade                                                           Roque Antônio Mattei 
            Secretario Executivo da Undime/SC                                                  Presidente da Undime/SC  


